CURS 20-21

CONSTRUIM UNA ESCOLA DIFERENT,

UNA MIRADA DIFERENT
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Abans d’anar a l’escola
14/9/20 Presentació la documentació necessària.
-Declaració responsable (Covid).
-Recollida d’alumnes. Persones autoritzades.
-Sortida anual sense pernoctació.
-Consentiment per intervenció psicopedagògica.
-Assumpció de responsabilitat dels pares vers l’ús d’aparells
informàtics.
On trobem aquesta documentació?
Correu.
També a la intranet de l’escola (Sallenet) hi haurà els
documents que poden utilitzar al llarg del curs com la
sol·licitud de subministrament de medicació, sortida
esporàdica o periòdica dins d’horari escolar entre d’altres.
També rebran per correu usuari i contrasenya de Sallenet.
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Abans d’anar a l’escola
• La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu
fill/a i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni
la nova aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes.
• Simptomatologia
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Horari curs 20-21
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Entrada a l’escola i recorregut
fins la classe
• Les portes d’ accés d’ infantil són la porta
principal de l’ escola i el portal més proper
a la via.
• Les portes estaran senyalitzades amb
l’horari d’entrada de cada grup.
• Només podem accedir a l’escola amb
mascareta.
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Activitat a classe
• Grup estable: GCE
• Mascareta-Distància-Rentat de mans
• Mascareta fins a l’aula.
• Distància de seguretat a classe.
• Hidrogel a l’entrada i sortida de l’aula. (mesures de prevenció)
• Aigua de casa (cal portar ampolla d’ aigua amb el nom).
• No es pot portar material o objectes de casa ( contes, joguines…).
• Jaquetes: no farem ús de la jaqueta de pati. Els alumnes es posaran la jaqueta
de casa.
• Bates: es continuaran canviant cada dia.

• A la sortida de classe els alumnes s’aplicaran hidrogel i es posaran la mascareta.
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Pati
• El professor/a acompanyarà al seu grup a la zona corresponent.
• Pati zonificat. Canvi de zona cada setmana. Utilitzarem dos espais ( el pati de
sorra i el camp de la Tramuntana).
• Fonts d’aigua
• Rentat de mans.
• No està permès beure aigua de les fonts del pati.
• Cantina
• La cantina romandrà tancada en l’inici de curs per evitar acumulacions que
facilitin possibles contagis.
• Cal portar l’esmorzar de casa.
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• Els alumnes d’ educació infantil dinaran a la seva aula corresponent.
• Cada GE amb la seva monitora.
• Els alumnes de P3 faran la migdiada a la seva aula amb el seu GE , no es barrejaran amb els
alumnes de l’ altre grup de P3.
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Treball en confinament total o
d’un grup
• Pla de contingència en confinament total.
• VCF plataforma Microsoft teams.
• Correus alumnes activats .

• Plataforma Sallenet on penjarem totes les tasques i
activitats.

• Actuacions en confinament d’un únic grup estable.
• El GGEE serà atès de manera telemàtica.
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No es pot anar a l’escola si…..
• Si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de les següents situacions:
• Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
• Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic
molecular.
• Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
• Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a
contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.
• En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2,
es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric.
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En cas de trobar-se malament a
l’escola
•

En cas que l’alumne presenti simptomatologia relacionada amb la Covid es seguirà el següent
protocol:
• El CDE anirà a buscar l’alumne amb les mesures de seguretat establertes.
• S’avisarà a la familia de la situació i la simptomatologia.
• S’aillarà l’alumne en l’espai preparat (aula Covid).

• L’escola trucarà a la familia per tal que vingui a buscar el seu fill/a.
• Es recomana a la familia que porti el seu fill/a al CAP per tal que es valori les proves i els
passos a seguir.
• El gestor Covid i la Direcció de l’escola faran el seguiment del cas.
• Si el CAP decideix fer una PCR a l’alumne el gestor Covid es posarà en contacte amb la familia i
l’escola per fer-ne el rastreig. Des d’aquest moment l’alumne i el seu entorn familiar será confinat
al seu domicili a l’espera de resultats.
• Si la PCR és positiva l’alumne i el seu grup estable resten confinament 14 dies.
• El gestor Covid demanarà a l’escola la llista de contactes de l’alumne (companys de grup estable i
professors) per tal de poder fer el rastreig.
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Adaptació
És un període en el que tots els nens/es hi han de passar, per tal que sigui més
fàcil creiem que des de casa hi ha d’ haver col·laboració. Com es pot col·laborar?
 Preparant els nens per venir a l’escola, parlar-los de l’escola com un bon
esdeveniment, transmetre confiança.
 Els nens perceben l’estat d’ànim dels pares i això influeix en el seu propi estat
d’ànim i en la seva actitud. És important crear expectatives positives i
engrescar-los a voler anar a l’escola.
 Al llarg del període d’adaptació és important sempre que calgui, mantenir
converses amb nosaltres per poder compartir punts de vista sobre com va
evolucionant el vostre fill/a.

 No hi ha un temps establert d’adaptació, ja que cada nen/a necessita el seu
temps.
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Moment del comiat
 Convé que els pares i mares aviseu als vostres fills/es quan us aneu de l’escola, no marxeu d’amagat
perquè després se senten enganyats i és pitjor, se’ls hi ha de dir la veritat perquè confiïn amb les
mestres.
 És important també avisar-los de quan els vindreu a buscar (a l’ hora de dinar o a la tarda).
 Cal mantenir la tranquil·litat i pensar que moltes vegades quan deixeu el nen/a plorant a l’escola els
dura poca estona, a vegades és un moment. Mica en mica se’n fan a la idea, es distreuen i juguen.
 Sovint entre ells també s’encomanen els plors, quan un plora comencen a plorar tots per empatia, és
una reacció natural.
 A mesura que van passant els dies van veient que les persones que estem a l’escola també els donem
afecte i van descobrint que a l’escola tenen experiències positives i agradables.
• Tot aquest procés d’adaptació els haurà ajudat a fer-se una mica més grans i més autònoms i podran
enriquir-se amb les múltiples experiències que aquest nou ambient els oferirà.
• El primer dia els pares podran entrar a l’aula amb els seus fills i restar-hi una estona. El més convenient
és que quan veieu que el vostre fill/a està més tranquil/la us acomiadeu i marxeu. A partir del primer dia
intentarem que els pares es quedin a la porta i que siguin els nens els que entrin a l’aula amb els seus
companys i la mestra. La bata ens la posarem a l’aula amb l’ajuda de les mestres i companys.
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El primer dia cal portar:
 BOSSETA DE LA SALLE (AMB NOM) + CARMANYOLA (AMB NOM) + BATA (AMB
NOM).

 AMPOLLA O CANTIMPLORA AMB AIGUA (AMB NOM).
 BOSSA DE ROBA AMB MUDA DE RECANVI (TOT MARCAT AMB NOM).

 UN PACK DE TOVALLOLETES.
 UN PACK DE MOCADORS DE PAPER.

 EN EL CAS DE FER ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR AMB MIGDIADA, CAL PORTAR:
BAIXERA DEL LLENÇOL + PELUIX (SI EL NECESSITA). TOT MARCAT AMB NOM.
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Normativa
 AGENDA

S’entregarà a cada alumne una agenda escolar, que servirà pels 3 cursos
d’educació infantil. L’hauran de dur a la bosseta d’escola cada dia.
Quan hi hagueu d’anotar qualsevol cosa que vulgueu que sapiguem l’heu de
deixar oberta a la caixa corresponent, a l’entrada.

 ANIVERSARIS
A l’escola no podem repartir invitacions i ara per ara no es poden portar les
llaminadures de casa com fèiem fins ara. Ho continuarem celebrant tots junts a
l’aula amb medalla i cançons.

 ALIMENTACIÓ
Per portar l’esmorzar i el berenar es farà ús de carmanyola.
Si un alumne que es queda a dinar al menjador cal que faci dieta haurà de signar
una autorització que es troba a Sallenet.

 Cal portar el xandall de l’escola (amb el nom) els dies de psicomotricitat així
com també quan fem alguna sortida.
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Delegats /es de classe
• És important que a cada aula hi hagi la figura del delegat/da (una o
dues persones), ja que és un enllaç entre la tutora i les famílies.
• No es tracta d’ una tasca complicada, sinó que és un canal de
comunicació escola-família.
• Aquelles persones que hi esteu interessades, comuniqueu-nos-ho
el més aviat possible. Més endavant, quan fem la reunió
pedagògica, a l’octubre, tornarem a parlar d’aquest tema per tal de
decidir qui o quins pares/mares faran aquesta funció.
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Si algú considera que ens ha de fer saber alguna
informació molt rellevant abans de començar
ens poden enviar un correu a les tutores.
També cal que s’adrecin a cada tutora per dir
quins nens/es que fan ús del servei de
menjador faran o no la migdiada.
P3A Montse Pastra mpastra@lasalle.cat
P3B Mercè Llansana mllansana@lasalle.cat
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